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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava 
yhteisön lähestymistapa
(2009/2151(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 23. helmikuuta 2009 annetun komission tiedonannon 
"Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava 
yhteisön lähestymistapa"1 ja siihen liittyvän vaikutustenarvioinnin2 sekä 
14. joulukuuta 2007 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
varhaisvaroitusjärjestelmien vahvistamisesta Euroopassa3,

– ottaa huomioon 16. syyskuuta 2009 antamansa päätöslauselman metsäpaloista 
kesällä 20094, 4. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman tämän kesän 
luonnonkatastrofeista5, 7. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman metsäpaloista ja 
tulvista6, 5. syyskuuta 2002 antamansa päätöslauselman Keski-Euroopan 
tulvakatastrofeista7, 14. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman kuivuudesta 
Portugalissa8, 12. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman kuivuudesta 
Espanjassa9, 8. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman tämän kesän 
luonnononnettomuuksista (tulipaloista ja tulvista) Euroopassa10, 18. toukokuuta 2006 
antamansa päätöslauselmat luonnonkatastrofeista (tulipalot, kuivuus ja tulvat) –
maataloutta koskevat näkökohdat11, aluekehitystä koskevat näkökohdat12 ja
ympäristönäkökohdat13 –, ja 18. toukokuuta 2006 antamansa 
lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta14,

– ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2008 annetut neuvoston päätelmät unionin 
katastrofivalmiuksien lujittamisesta15 ja Brysselissä 15.–16. kesäkuuta 2006 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmien 12–15 kohdan, joissa 
käsitellään Euroopan unionin valmiuksia reagoida hätätilanteisiin, kriiseihin ja 
suuronnettomuuksiin16,

                                               
1 KOM(2009)0082
2 SEC(2009)0202
3 SEC(2007)1721
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2009)0013
5 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0362
6 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0349
7 EUVL 272 E, 13.11.2003, s. 471.
8 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0139
9 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0187
10 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0334
11 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0222
12 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0223
13 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0224
14 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0218
15 10128/08
16 10633/1/06
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– ottaa huomioon pelastuspalvelun rahoitusvälineen perustamisesta 5. maaliskuuta 2007 
tehdyn päätöksen 2007/162/EY, Euratom1,

– ottaa huomioon vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta 
annetun neuvoston direktiivin 1996/82/EY (Seveso II -direktiivi)2,

– ottaa huomioon vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta 
annetun neuvoston direktiivin 1996/82/EY (Seveso II -direktiivi)3, 

– ottaa huomioon tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2007/60/EY (tulvadirektiivi)4, 

– ottaa huomioon tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetun neuvoston direktiivin 85/337/ETY5,

– ottaa huomioon Kobessa 22. tammikuuta 2005 hyväksytyn Hyogon toimintakehyksen 
vuosille 2005–2015: Building the Resilience of Nations and Communities to 
Disasters6,

– ottaa huomioon Rio de Janeirossa 5. kesäkuuta 1992 hyväksytyn biologista 
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 196 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, 
aluekehitysvaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

A. katsoo, että katastrofien ehkäisemisen on oltava yhä tärkeämpi osa katastrofien 
hallintaprosessia ja sen on noustava oleellisempaan asemaan yhteiskunnassa,

B. katsoo, että esimerkiksi intensiivinen maankäyttö, teollisuuden ja kaupunkien 
leviäminen hallitsemattomalla tavalla, maaseudun autioituminen, aavikoituminen ja 
äärimmäisten sääilmiöiden yleistyminen tekevät jäsenvaltioista ja erityisesti 
lähentymisalueista alttiimpia sekä luonnonkatastrofeille että ihmisen aiheuttamille 
katastrofeille,

C. katsoo, että katastrofit johtuvat tavallisesti monista eri syistä, jotka eivät aina liity
yksin luonnon ääri-ilmiöihin vaan usein ihmisen ja ympäristön epäasianmukaiseen
suhteeseen,

                                               
1 EUVL L 71, 10.3.2007, s. 9.
2 EYVL L 10, 14.1.1997, s. 13.
3 EYVL L 10, 14.1.1997, s. 13.
4 EUVL L 288, 6.11.2007, s. 27.
5 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
6 A/CONF.206/6
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D. katsoo, että katastrofien ehkäisemiseen sovellettavan kattavan lähestymistavan on 
sisällettävä yhteistyötä eri tasoilla paikallisten, alueellisten ja kansallisten 
viranomaisten kesken,

E. katsoo, että väestön tasapuolinen jakautuminen, talouden ja yhteiskunnan 
kehittyminen tasapainossa luonnon kanssa ja koheesion vahvistaminen Euroopan 
unionissa ovat keskeisiä tekijöitä katastrofien ehkäisemisessä,

1. korostaa, että katastrofien ehkäisemisen päätavoitteena on ihmishenkien suojeleminen 
sekä ihmisten, ympäristön, talouden ja yhteiskunnan rakenteiden – myös asumusten –
ja kulttuuriperinnön turvaaminen ja säilyminen koskemattomina; 

2. katsoo, että katastrofien laajuuden ja mahdollisen rajatylittävän luonteen vuoksi on 
oleellista ja välttämätöntä vahvistaa yhteistyötä sekä alueellisesti että Euroopan 
unionissa siten, että yhteistyö perustuu toimien täydentävyyteen ja jäsenvaltioiden 
välisen solidaarisuuden periaatteeseen;

3. korostaa, että nykyistä alueiden ja jäsenvaltioiden välistä eriarvoisuutta 
väestönsuojelua, ympäristönsuojelua ja talouden turvaamista koskevissa valmiuksissa 
on tärkeää kaventaa etenkin siten, että ehkäisemisvalmiuksia kohennetaan niillä 
alueilla ja niissä jäsenvaltioissa, joissa katastrofiriski on korkea ja taloudelliset 
valmiudet vähäisiä;

4. panee merkille ehdotuksen kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisten kansallisten 
elinten edustajista koostuvan verkoston perustamisesta; korostaa, että verkoston olisi 
palveltava katastrofin hallintaprosessista, maankäytön suunnittelusta ja riskien ja 
vaarojen kartoittamisesta vastaavien kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten välistä yhteistyötä; painottaa verkoston käyttöä kokemusten ja 
ehkäisemistoimien vaihdossa; kehottaa harkitsemaan myös alalla toimivien 
yhteiskunnallisten järjestöjen kuulemista;

5. korostaa, että katastrofien ehkäisemiselle on luotava riittävä rahoituskehys, jolla 
voidaan vahvistaa ja jäsentää koheesiopolitiikan, maaseudun kehittämispolitiikan, 
aluepolitiikan, solidaarisuusrahaston ja seitsemännen puiteohjelman kaltaisia välineitä; 
pyytää ottamaan katastrofien ehkäisyn tältä osin huomioon vuoden 2013 jälkeisessä 
rahoituskehyksessä;

6. katsoo, että EU:n on tuettava jäsenvaltioissa ensisijaisesti muun muassa seuraavia 
ehkäisemistoimia:

a) rakentamista ja maankäyttöä koskevien turvallisuusmääräysten laatiminen ja 
tarkistaminen

b) riskialttiiden olosuhteiden korjaaminen: joenuomien ennallistaminen, valuma-
alueiden ja kosteikkojen sekä niiden ekosysteemien kunnostaminen ja suojelu, 
siltojen ja viemärien virtauskapasiteetin lisääminen, metsien kunnostaminen ja 
ennallistaminen, rannikkoseutujen suojaaminen;

c) tietyn tyyppisille katastrofeille erityisen alttiiden asuinalueiden ja erityisesti 
kaupunkialueiden suojaaminen/kunnostaminen yhdessä asukkaiden kanssa;
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d) olemassa olevien suurten infrastruktuurien – erityisesti patojen, polttoaineputkien 
sekä maantie- ja rautatiesiltojen – turvallisuuden ylläpito ja seuranta;

7. painottaa julkisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) tärkeyttä katastrofien 
ehkäisemisessä ja hallinnassa ja kehottaa lisäämään koordinointia ja yhteistyötä 
etenkin samankaltaisille riskeille altistuvien jäsenvaltioiden tutkimus- ja 
kehittämislaitosten välillä; kehottaa vahvistamaan varhaisvaroitusjärjestelmiä 
jäsenvaltioissa sekä luomaan uusia ja vahvistamaan olemassa olevia yhteyksiä eri 
varhaisvaroitusjärjestelmien välillä; suosittelee, että komissio ottaisi nämä tarpeet sekä 
riittävän rahoituksen asianmukaisesti huomioon;

8. korostaa, että äärimmäisten sääilmiöiden yleistyessä on tärkeää tutkia maaseudun ja 
kaupunkien sopeutumistoimenpiteitä;

9. toteaa jälleen, että olisi tärkeää perustaa eurooppalainen kuivuuden seurantakeskus, 
joka vastaisi kuivuudesta tiedottamisesta, sen vaikutusten lievittämisestä ja 
seurannasta;

10. kehottaa komissiota saattamaan päätökseen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa 
metsiensuojeluun ja metsäpalojen ennaltaehkäisyyn liittyvän erityisen aloitteen; 
katsoo, että metsityshankkeita on tuettava asettamalla etusijalle kotimaiset lajit ja 
sekametsät, mikä edistää biologista monimuotoisuutta ja auttaa metsiä kestämään 
paremmin metsäpaloja, myrskyjä ja hyönteistuhoja; 

11. pyytää jäsenvaltioita arvioimaan mahdollisuutta parantaa katastrofien 
ehkäisemistoimien sisällyttämistä kansallisiin EU-rahoitusta koskeviin 
toimintasuunnitelmiinsa; kehottaa komissiota tukemaan toimintasuunnitelmien 
uudistamiseen tältä osin liittyviä jäsenvaltioiden tarpeita; 

12. toteaa, että solidaarisuusrahastoa koskevaa asetusta on tarkistettava ja 
tukikelpoisuuden edellytyksiä on muutettava kunkin alueen ja katastrofin 
ominaispiirteiden mukaisesti kiinnittämällä erityistä huomiota tuotantoaloihin, eniten 
alttiisiin alueisiin ja katastrofin kohteeksi joutuneeseen väestöön siten, että varat 
saadaan käyttöön joustavammin ja oikea-aikaisemmin;

13. korostaa, että harvaan asuttujen ja syrjäisimpien alueiden erityispiirteet ja luonnon 
asettamat rajoitteet olisi tunnustettava ja otettava asianmukaisesti huomioon;

14. suosittelee, että katastrofien ehkäisemiseen liittyvät kysymykset otettaisiin 
kattavammin huomioon ympäristövaikutusten arvioinnista annettua direktiiviä 
tarkistettaessa erityisesti riskien arvioinnin, riskeistä tiedottamisen ja riskien 
julkistamisen osalta;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille.
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PERUSTELUT

Viime vuosina EU:n jäsenvaltioita ovat koetelleet lukuisat katastrofit. Viitteenä voidaan 
mainita, että EU:n solidaarisuusrahaston kuutena ensimmäisenä toimintavuonna 
komissioon saapui 62 tukihakemusta 21:stä eri maasta1. Näistä hakemuksista kolmannes 
kuului "suurkatastrofien" luokkaan. Muista katastrofeista ei tehty hakemuksia 
solidaarisuusrahaston varojen käyttämiseksi, vaikka katastrofien seuraukset niiden 
kohteeksi joutuneelle väestölle, ympäristölle ja taloudelle olivat huomattavia ja monissa 
tapauksissa pitkäkestoisia.

Vahinkojen suuruutta on lähes aina hankala laskea, erityisesti kun otetaan huomioon 
ihmishenkien menettäminen. Joka tapauksessa katastrofien taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset kustannukset ovat hyvin merkittävät.

Tässä yhteydessä katastrofien ehkäisemisen on noustava oleellisempaan asemaan 
yhteiskunnassa ja siitä on tehtävä yhä tärkeämpi osa katastrofien hallintaprosessia.

Jäsenvaltioilla on varmasti ensisijainen ja pääasiallinen vastuu kansalaistensa suojelusta ja 
katastrofien ehkäisemisestä, joten yhteistyön lisääminen ehkäisemistoimien alalla, toimien 
parempi koordinointi sekä solidaarisuuden ja keskinäisen avunannon lisääminen ovat 
täysin perusteltuja.

Tämän toteuttamiseksi ehdotetaan katastrofien hallintaprosessista, maankäytön 
suunnittelusta ja riskien ja vaarojen kartoittamisesta vastaavien kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten välistä yhteistyötä. Verkoston perustaminen kokemusten ja 
ehkäisemistoimia koskevien tietojen vaihtamiseksi olisi toivottavaa. Verkostoon voisivat 
osallistua jollain tavalla myös alalla toimivat yhteiskunnalliset järjestöt. Alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten tärkeä rooli korostuu, sillä ne tuntevat paikalliset erityispiirteet 
ja olosuhteet tarkasti.

Katastrofien yleisyyteen ja mittavuuteen vaikuttavat monet eri tekijät, ja usein ne 
aiheutuvat sellaisesta toiminnasta, jossa ihmisen ja ympäristön välinen suhde on 
epäasianmukainen. Esimerkiksi intensiivinen maankäyttö, teollisuuden ja kaupunkien 
leviäminen hallitsemattomalla tavalla, maaseudun autioituminen, aavikoituminen ja 
äärimmäisten sääilmiöiden yleistyminen tekevät jäsenvaltioista alttiimpia sekä 
luonnonkatastrofeille että ihmisen aiheuttamille katastrofeille. Vaikka alttius on yleistä, se 
kuitenkin korostuu lähentymisalueilla. Tämän vuoksi katastrofien ehkäisemistä on tärkeää 
tarkastella monialaisesta näkökulmasta, ja siihen on otettava mukaan asiaan kuuluvat 
alakohtaiset politiikat väestön tasapuolisen jakautumisen ja yhdenmukaisen taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen edistämiseksi tasapainossa luonnon kanssa. Toisaalta on 
myönnettävä, että jotkin näistä alakohtaisista politiikoista (esimerkiksi yhteinen 
maatalouspolitiikka) saattavat lisätä tiettyjen alueiden ja väestöjen altistumista riskille, 
joten niitä on tärkeää korjata asianmukaisesti.

Samoin on tärkeää pitää mielestä, että katastrofeilla on taipumus vaikuttaa eniten niihin, 
joilla on vähiten voimavaroja suojella itseään, perhettään ja omaisuuttaan.

                                               
1 KOM(2009) 193 lopullinen
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Euroopan unionissa on oleellista ja välttämätöntä laatia luonnonkatastrofien ja ihmisen 
aiheuttamien katastrofien ehkäisemistä varten asianmukainen rahoituskehys, jolla 
vahvistetaan ja jäsennetään olemassa olevia välineitä muuan muassa koheesiopolitiikan, 
aluepolitiikan ja maaseudun kehittämispolitiikan aloilla. EU-rahoituksessa on asetettava 
etusijalle jäsenvaltioiden toteuttamat ehkäisemistoimet, joilla pyritään korjaamaan yleisesti 
riskialttiita olosuhteita, suojelemaan asuinalueita, valvomaan suurten infrastruktuurien 
turvallisuutta ja laatimaan tai tarkistamaan rakentamista ja maankäyttöä koskevia 
turvallisuusmääräyksiä.

Lisäksi on välttämätöntä parantaa katastrofien ehkäisemisen sisällyttämistä kansallisiin 
EU-rahoitusta koskeviin toimintasuunnitelmiin, ja komission onkin tuettava 
toimintasuunnitelmien uudistamiseen tältä osin liittyviä jäsenvaltioiden tarpeita. Harvaan 
asuttujen ja syrjäisimpien alueiden erityispiirteet ja luonnon asettamat rajoitteet olisi 
tunnustettava ja otettava asianmukaisesti huomioon.

Jäsenvaltioiden on erittäin tärkeää kehittää tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) 
valmiuksia katastrofien ehkäisemisen ja hallinnan alalla. Tällä saralla on myös mahdollista 
ja toivottavaa lisätä koordinointia ja yhteistyötä etenkin niiden jäsenvaltioiden välillä, 
joissa riskit ovat samankaltaisia. Nämä tarpeet ja riittävä rahoitus on suositeltavaa ottaa 
asianmukaisesti huomioon. Lisäksi tällä alalla on tärkeää yhtäältä vahvistaa jäsenvaltioiden 
varhaisvaroitusjärjestelmiä ja luoda uusia sekä vahvistaa olemassa olevia yhteyksiä eri 
varhaisvaroitusjärjestelmien välillä. Toisaalta on tärkeää tutkia ja kehittää sekä maaseudun 
että kaupunkien sopeutumistoimenpiteitä äärimmäisten sääilmiöiden yleistyessä.

Katastrofien ehkäisemiseen sovellettavassa yhteisön lähestymistavassa on pidettävä 
keskeisenä alueiden ja jäsenvaltioiden välisen eriarvoisuuden vähentämistä tällä alalla 
erityisesti siten, että ehkäisemisvalmiuksia kohennetaan niillä alueilla ja niissä 
jäsenvaltioissa, joilla katastrofiriski on korkea mutta taloudelliset valmiudet vähäisiä.

Huomiota on syytä kiinnittää tietyn tyyppisiin luonnonkatastrofeihin, jotka vaikuttavat 
toistuvan erityisesti lähentymisalueilla. Euroopan parlamentin aiempien päätöslauselmien 
mukaisesti esitetään eurooppalaisen kuivuuden seurantakeskuksen perustamista sekä 
erityistä aloitetta metsiensuojelun ja metsäpalojen ennaltaehkäisyn aloilla.


